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Lista de Materiais 2022 

3º ano 
Materiais de uso pessoal – Enviar na mochila do aluno 

3 cadernos brochura universitário capa dura verde - 100 fls 

(1 para História e Geografia/ 1 para Português / 1 para Matemática)  

2 cadernos brochura universitário capa dura verde  - 48 folhas  

 (1 para Inglês; 1 para Ciências)  

1 estojo duplo (não deve ser de lata) 

1 caneta marca texto 

6 lápis grafite nº 2 

2 borrachas brancas macias 

1 caixa de lápis de cor – 12 cores 

1 caixa de hidrocor 6 cores  

1 tesoura sem ponta 

1 cola líquida branca 90gr 

2 colas em bastão 40gr (sugerimos Pritt ou Acrilex) 

1 apontador com depósito 

1 régua transparente de 20 cm 

1 pasta A4 de plástico com elástico verde 

2 canetas esferográficas (azul e preto) 

1 gibi 

1 livro infantil 

1 post - it  

Materias para aulas de artes 

1 pincel chato nº 12 

1 caixa de tinta guache 06 cores 

1 caixa de gizão de cera com 12 cores 

1 bola de isopor média 

1 bloco de papel canson A3 bege ou branco 

1 bloco de papel canson A3 colorido 

1 tela 30x30 

1 caderno de cartografia para desenho 

Material de uso coletivo 

03 envelopes brancos A4 

04 folhas de E.V.A cores variadas  

02 rolos de papel crepom cores variadas 

02 folhas de cartolina branca 

02 folhas de papel cartão preto, branco ou azul 

03 refis de cola quente fina 

10 sacos plásticos grossos com 4 furos A4 

02 folhas de papel nacarado 

01 metro de feltro cor  à escolher 

01 bloco de folha de papel almaço 

01 bloco criative com molduras A4 

 

Obs: O material de uso individual, deverá ficar na mochila do aluno com identificação e 

deverá ser reposto conforme for terminando. Os materiais de uso coletivo e artes, 

deverão ser entregues em sacolas com identificação do aluno, no primeiro dia de aula à 

professora.                                                    

 


